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Protokół nr 194/IV/2014 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 28 sierpnia 2014 r. w godz. od 750 do1545  w  siedzibie 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło 
się posiedzenie Zarządu Powiatu. 

I . SPRAWY ORGANIZACYJNE   
1. Po stwierdzeniu quorum posiedzenie otworzył i prowadził – Starosta Wojciech 

Konarski. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu oraz zaproszeni 
goście (listy obecności – zał. nr 1).  

2. Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad, do którego nie wniesiono 
uwag (porządek obrad - zał. nr 2). 

3. Protokół Nr 193/IV/2014 z dnia 21 sierpnia 2014 r. został przyjęty jednogłośnie  
(4 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył  

Członek Zarządu – Roman Rataj. 

 
1. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie dot. podpisania Umowy pomiędzy Powiatem 
Gryfi ńskim a Stowarzyszeniem na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „Promyk” w Goszkowie w sprawie udzielenia 
dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu 
samochodu (druk nr 1/194). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
 

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Umowy 
ze  Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk”  
w Goszkowie w sprawie przekazania dotacji z przeznaczeniem na 
zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – uczestników 
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
 
2. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego  

w sprawie sfinansowania badań środowiskowych w związku  
z zanieczyszczeniem nieznanym środkiem chemicznym drogi 
powiatowej Nr 1363Z Marwice-Widuchowa (druk nr 2/194). 
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Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył  Pełnomocnik ds. Informacji 
Niejawnych – Kazimierz Kaźmierczak. 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania 

Kryzysowego w sprawie sfinansowania badań środowiskowych  
w związku z zanieczyszczeniem nieznanym środkiem chemicznym 
drogi powiatowej Nr 1363Z Marwice-Widuchowa, Zarząd 
jednogłośnie zobowiązał Wydział „ZK” do wyst ąpienia z pismem do 
Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie oraz Prokuratury Rejonowej 
w Gryfinie z zapytaniem – czy i w jakim czasie jest możliwe wskazanie 
źródła pochodzenia rozlanej substancji na w/w odcinku drogi. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZK”. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych  
– Kazimierz Kaźmierczak. 

 
3. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji  

i Transportu w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu 
do umowy w zakresie usług pasażerskich na trasie Moryń – 
Cedynia – Chojna (druk nr 3/194). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Zastępca Naczelnika Wydziału 

Komunikacji i Transportu – Urszula Przetak.   

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Zastępcy Naczelnika 

Wydziału Komunikacji i Transportu jednogło śnie wyrażając zgodę na 
podpisanie Aneksu nr 2 do umowy nr 6/K/2014 z dnia 17 czerwca  br. 
zawartej z Robertem Cabanem prowadzącym działalność  
pn. Autokarowe Usługi Turystyczno-Osobowe, w którym ze względu 
na wydłużenie się o 4 dni remontu drogi wojewódzkiej nr 125 
Radostów-Golice zmienia się okres obowiązywania rozkładu jazdy 
oraz zwiększa się wartość zadania o kwotę  158,40 zł brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „KM”. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Zastępca Naczelnik Wydziału 
Komunikacji i Transportu – Urszula Przetak. 

 
4. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia: 
a) trybu postępowania - przetarg nieograniczony,  
b) wartości szacunkowej,  
c) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,  
d) Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Założenie 
inicjalnej bazy GESUT, założenie bazy BDOT500 oraz 
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uzupełnienie bazy EGiB o obiekty budowlane trwale 
związane z budynkami na terenie Miasta i Gminy Gryfino” 
(druk nr 4/194). 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli:  Zastępca Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński oraz Kierownik 

Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – Wojciech Kowalski.  

 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb 
postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Założenie inicjalnej bazy 
GESUT, założenie bazy BDOT500 oraz uzupełnienie bazy EGiB  
o obiekty budowlane trwale związane z budynkami na terenie Miasta  
i Gminy Gryfino”. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Założenie inicjalnej bazy GESUT, założenie bazy BDOT500 oraz 
uzupełnienie bazy EGiB o obiekty budowlane trwale związane z budynkami na terenie Miasta i Gminy 
Gryfino” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 651/2014 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Założenie inicjalnej bazy 
GESUT, założenie bazy BDOT500 oraz uzupełnienie bazy EGiB  
o obiekty budowlane trwale związane z budynkami na terenie Miasta 
i Gminy Gryfino”. Nadzór nad realizacj ą zadania powierza się 
Wydziałowi „RI” i Wydziałowi „GP”. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji 
 i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.272.11.2014.SD 
 

Jednocześnie Zarząd zobowiązał Geodetę Powiatowego do 
przedłożenia planu finansowego realizacji zadań dot. przetargu na  
„Zało żenie inicjalnej bazy GESUT, założenie bazy BDOT500 oraz 
uzupełnienie bazy EGiB o obiekty budowlane trwale związane  
z budynkami na terenie Miasta i Gminy Gryfino” oraz porozumienia 
zawartego z Głównym Geodetą Kraju tj. w jaki sposób została 
podzielona i wykorzystana na w/w zadania dotacja od Wojewody 
Zachodniopomorskiego w 2014 r. oraz w jaki sposób dotacja zostanie 
podzielona w 2015 r., jak również co zostało zaplanowane w kolejnym 
etapie tego przedsięwzięcia. W związku z powyższym Zarząd 
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zobowiązał „GP” do zaktualizowania Wieloletniej Prognozy 
Finansowej powiatu. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścili: Zastępca Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński oraz Kierownik 

Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – Wojciech Kowalski.  
 
5. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w sprawie 

wyrażenia zgody na zlecenie wykonania wzmocnienia nawierzchni 
drogi powiatowej Nr 1415Z Zielin – Czelin w m. Kłosów (druk  
nr 5/194). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma.   

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie firmie Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe Krzysztof Michałowski z Mieszkowic wykonania 
wzmocnienia nawierzchni drogi powiatowej Nr 1415Z Zielin – Czelin 
w m. Kłosów za kwotę 9 963,00 zł brutto. Zadanie będzie 
współfinansowane w 50% przez Gminę Mieszkowice. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.272.40.2014.MI 
 
6. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w sprawie 

zmiany planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie – Wydziału „ZD” (druk nr 11/194).  
 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Zarządzania Drogami, zgodnie z którym: 
• zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 60014-Drogi 

publiczne powiatowe na zadanie „Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 1384Z Kłodowo - Trzcińsko-Zdrój - 
Warnice, na odcinku: Kłodowo – Żelechowo o kwotę  
528 878,27 zł (finansowanie-dotacja celowa z Województwa 
Zachodniopomorskiego), 

• zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 60014-Drogi 
publiczne powiatowe o 45 000,00 zł na zadanie inwestycyjne 
„Przebudowa, modernizacja nawierzchni dróg 
powiatowych, w tym także dokumentacja techniczna”, przy 
jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na zadanie 
inwestycyjne „Przebudowa drogi Szczecin-Binowo”, 
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Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”  
i „FK”. 

7. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w sprawie 
rozstrzygnięcia postępowania przetargowego prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:„Przebudowa 
drogi powiatowej Nr 1350Z Szczecin – Żelisławiec na odcinku  
o długości 220 m tj. od km 5+476 do km 5+256” (druk nr 6/194). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami,  

po zapoznaniu się z propozycją komisji przetargowej powołanej  
do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 
zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1350Z Szczecin – 
Żelisławiec na odcinku o długości 220 m tj. od km 5+476 do km 
5+256”, Zarząd jednogłośnie zatwierdził na powyższe zadanie wybór 
Wykonawcy tj. spółki „STRABAG” z Pruszkowa z oferowaną ceną  
w wysokości 337 080,04 zł brutto. Nadzór nad realizacją zadania 
powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.272.22.2014.MI 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału 
Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma.   

 
8. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w sprawie wyrażenia zgody na rozłączenie oddziału I-
III gimnazjum dla uczniów z niepełnosprawnością w stopniu 
lekkim i utworzenie klasy I gimnazjum (druk nr  7/194). 

 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki, Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę dla 
Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie 
na zmianę arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2014/2015 
polegającą na rozłączeniu oddziału I-III gimnazjum dla uczniów  
z niepełnosprawnością w stopniu lekkim i utworzeniu klasy I 
gimnazjum. Ewentualna zmiana planu finansowego jednostki będzie 
możliwa po przedstawieniu jego analizy. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK” 
oraz Dyrektorowi jednostki.   
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9. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki w sprawie zaopiniowania wniosku Stowarzyszenia 
„Republika Mi ędzyodrza” o umorzenie należności 
publicznoprawnych (druk nr  8/194). 

 
Po  zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystki, Zarz ąd jednogłośnie postanowił umorzyć 
w części - w kwocie 1 256,44 zł zwrot dotacji celowej udzielonej 
Stowarzyszeniu „Republika Międzyodrza” na realizację zadania 
publicznego pn. 8 Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży „Włóczykij”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

10. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Chojnie w sprawie zaopiniowania stawki 
wyżywienia dziennego w Ośrodku (druk nr  9/194). 

 
Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
zmianę stawki wyżywienia dziennego w Ośrodku w roku szkolnym 
2014/2015 z kwoty 10,20 zł na kwotę 11,20 zł.  

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK” 
oraz Dyrektorowi jednostki.   
 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 
11. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym 

Czarnowie w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy, 
której realizacja przekracza rok budżetowy,  
z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na sporządzanie i dostarczanie całodziennego 
wyżywienia dla mieszkańców domu (druk nr  10/194). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor Domu 

Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie – Izabela Firląg. 
 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy 
Społecznej w Nowym Czarnowie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę 
dla Dyrektora na zawarcie umowy, która będzie obowiązywała  
w kolejnym roku budżetowym, z Wykonawcą wyłonionym  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  
w trybie przetargu nieograniczonego na sporządzanie i dostarczanie 
całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu.  
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Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Dyrektor Domu Pomocy 
Społecznej w Nowym Czarnowie – Izabela Firląg. 

 
12. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie w sprawie zmiany harmonogramu wydatków 
budżetowych jednostki na 2014 r. (druk nr  12/194). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym zmniejsza się 
niewykorzystane transze w kwietniu o 15 802,29 zł, w maju  
o 6 835,44 zł, w czerwcu o 2 500,00 zł i w lipcu o 45 072,21 zł oraz 
zmniejsza się transzę we wrześniu o 83 790,06 zł, przy jednoczesnym 
zwiększeniu transzy w sierpniu o 154 000,00 zł (realizacja projektu 
„Praktyki zagraniczne oknem na świat polskiego gastronoma”). 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
13. Wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowalnego  

w Gryfinie w sprawie zmiany harmonogramu wydatków 
budżetowych jednostki na 2014 r. (druk nr  13/194). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Powiatowego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego w Gryfinie, jednogłośnie wyrażając zgodę na 
zmianę harmonogramu zgodnie z przedłożonym do wniosku 
załącznikiem. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
14. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu 

Gryfi ńskiego za I półrocze 2014 r. (druk nr 14/194). 
 

Zarząd po omówieniu, przyjął informacj ę z przebiegu wykonania 
budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2014 r. Powyższa 
informacja, zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym oraz ustawą 
o finansach publicznych, zostanie przekazana radnym Rady Powiatu  
w Gryfinie. 
 
15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany 

budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 
Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie 
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wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego  
na 2014 rok (druk nr 15/194). 
 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu 
powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu 
Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały 
budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu 
Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu 
Gryfińskiego na 2014 rok w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 652/2014 w sprawie zmiany 
budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 
Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania 
uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”.  
 
O godz. 1110 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski ogłosił przerwę  
w obradach  do czasu zakończenia XXXVIII sesji Rady Powiatu w Gryfinie. Obrady 
zostały  wznowione o godz.1535. 
 
16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany 

uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 
30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu 
Gryfi ńskiego na 2014 rok (druk nr 16/194). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały  

nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r.  
w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 
2014 rok. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r.  
w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 653/2014 w sprawie zmiany 
uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. 
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w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 
2014 rok.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”.  
 

17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany 
uchwały nr 573/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 
30.01.2014 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok (druk nr 17/194). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały  

nr 573/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r.  
w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu 
Gryfi ńskiego na 2014 rok. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr 573/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r.  
w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 654/2014 w sprawie zmiany 
uchwały nr 573/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. 
w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu 
Gryfi ńskiego na 2014 rok.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”.  
 
18. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
1. Zarząd zapoznał się z pismem firmy „KS” Usługi Ogólnobudowlane z Gryfina  

dot. budowy boiska przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie.  
2. Zarząd zapoznał się z pismem, znak: BS-I.0110.11.2014.AD, Prezydenta Miasta 

Szczecin dot. zmiany granic miasta Szczecin – miasta na prawach powiatu z gminą 
Stare Czarnowo w powiecie gryfińskim. 

3. Zarząd zapoznał się z wynikami kontroli przeprowadzonej 19 sierpnia 2014 r. przez 
Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Gryfinie w Starostwie Powiatowym  
w Gryfinie w zakresie realizacji przetargów w 2014 r. na zadania: „Przebudowa 
drogi powiatowej Nr 1384Z Kłodowo – Trzcińsko-Zdrój – Warnice, na odcinku 
Wilcze-Żelechowo” oraz „Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie”. 
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Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 194/IV/2014. 
 
Protokół sporządziła Agnieszka Jackiewicz ________________________________ 
 

 

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Jan Gładkow …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Roman Rataj …………………………….. 


